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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování, jak po stránce formální, tak
obsahové. Diplomová práce se zabývá důležitou oblastí, která by neměla být ze strany managementu
společnosti opomíjena. Jedná se totiž o tzv. bonitní a bankrotní modely, jejichž prostřednictvím
mohou manažeři podniku nahlížet na finančně ekonomickou situaci podniku. Diplomant aplikuje
modely na podnik KOMA, s. r. o.
Diplomová práce je dobře strukturovaná. Její jednotlivé části na sebe logicky navazují. Práci otevírá
úvodní kapitola, která stručně seznamuje čtenáře se zvoleným tématem. Ve druhé kapitole se student
snaží stručně a přehledně přiblížit předmětnou problematiku z teoretického hlediska. Kapitola je
rešeršního charakteru. Zaměření kapitoly je orientováno především na seznámení nejznámnějších
bonitních a bankrotních modelů. Jedná se o: Altmanův Z model, Taflerův model, Model
důvěryhodnosti IN 95, Index bonity, Tamariho model, soustavu bilančních analýz podle Rudolfa
Douchy, Kralickův quit test. Charakteristiku vybraného podniku přináší kapitola třetí, která uzavírá
popisnou část práce. Za nejvíce přínosnou kapitolu lze považovat kapitolu čtvrtou, ve které diplomant
aplikuje výše uvedené bonitní a bankrotní modely na vybraném podniku. Návrhy a doporučení
předchází závěrečné šesté kapitole.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student pracoval průběžně a samostatně. Závěrečná práce byla pravidelně s vedoucím práce
konzultována.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Úkoly, které byly vytýčeny v zadání práce, byly splněny. Na vybraném podniku, Koma, s. r. o., byly
aplikovány bonitní a bankrotní modely. Návrhy a opatření byly stručně nastíněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Přijetí správných manažerských rozhodnutí je odrazem informací, kterými manažeři disponují.
Bonitní a bankrotní modely mohou manažerům poskytnout cenné informace o finančně ekonomické
situaci podniku a jeho výkonnosti.
Aplikace vybraných bonitních a bankrotních modelů byla v souladu s metodikou a závěry, ke kterým
student dospívá, jsou správné.
Je potěšitelné, že se diplomant zaměřil na pětileté časové období. Tato volba umožnila plastičtější
pohled na sledované ukazatele.
Nesporně zajímavé a přínosné je zařazení tzv. „Spider analýzy“, která přispívá k identifikaci
problémových oblastí, které se pak stávají příležitostí pro diplomanta, aby navrhl opatření směřující k
dosažení optimálního stavu.
Uváděné návrhy jsou sice zajímavé, ale nelze je vnímat, jako návrhy úplné. Návrhy mohou sloužit
pouze k otevření diskuse. Například zavedení metody JIT nemusí směřovat k požadovanému cíli,
neboť mohou narůst náklady související se zabezpečením zásob.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je tvořena šesti kapitolami včetně úvodu a závěru. Vlastní textovou část doplňuje
jedna příloha. Práce je zpracována na dobré úrovni, uváděné citace jsou dle příslušné normy. Názorné
tabulky a grafy vhodně doplňují vlastní text a zvyšují tak vypovídací schopnost práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Vzhledem k tomu, že vybraná společnost je spíše střední velikosti, nelze předpokládat, že disponuje
rozsáhlým analytickým aparátem. Proto závěry, ke kterým student dospívá, jsou využitelné ze strany
managementu vybrané společnosti.



7. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce ve svém zpracování obsahuje patřičnou teoretickou úroveň. Při celkovém
hodnocení lze konstatovat, že autor projevil schopnost samostatné práce a uplatnil teoretické znalosti
v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.

výborněCelkové hodnocení:
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